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Základní okruhy

1. Schválení žadatele o podporu

2. Souhrnné hlášení, limity

3. Podpora na produkty

4. Doprovodná vzdělávací opatření



Žádost o schválení žadatele o podporu

Podání žádosti

 KDO: osoba, která produkty přímo dodává (žadatel producent/výrobce) nebo

osoba, která řídí dodávky produktů (žadatel s distributorem)

 KDE: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

DS: jn2aiqd; e-mail: podatelna@szif.cz

 KDY: doručit na SZIF (ne podat na poště) do 30. dubna 2017 (do 2. května
2017)

 CO: formulář žádosti o schválení žadatele o podporu včetně příloh

Formuláře žádostí a příručka pro žadatele o schválení jsou ke stažení na szif.cz/cs/skolni-projekty



Přílohy žádosti o schválení žadatele o podporu

Žadatel producent (OZDŠ)

 doklad prokazující, že je producentem ovoce, zeleniny

 kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

 kopie výpisu z LPISu

Žadatel výrobce (MDŠ)

 doklad prokazující, že je výrobcem mléka nebo mléčných výrobků

 kopie dokladu o schválení a registraci podle zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon)

Žadatel s distributorem (OZDŠ i MDŠ)

 originál nebo úředně ověřená kopie platné smlouvy uzavřené alespoň
s jedním distributorem

 originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o zřízení bankovního účtu



Přílohy žádosti o schválení žadatele o podporu

Žadatel producent/výrobce i žadatel s distributorem (OZDŠ i MDŠ)

 jmenný seznam produktů (výrobky z ovoce a zeleniny + veškeré mléčné
výrobky) – součást formuláře žádosti (příloha C)

 ke každému uvedenému produktu

 technická dokumentace (OZDŠ i MDŠ)

 vzor obalu a etikety (OZDŠ i MDŠ)

 platný protokol vydaný akreditovanou laboratoří (MDŠ)



Žádost o schválení žadatele o podporu

Podání žádosti

 KDO: osoba, která produkty přímo dodává (žadatel producent/výrobce) nebo

osoba, která řídí dodávky produktů (žadatel s distributorem)

 KDE: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

 KDY: doručit na SZIF (ne podat na poště) do 30. dubna 2017 (do 2. května 2017)

 CO: formulář žádosti o schválení žadatele o podporu včetně příloh

Zpracování žádosti, posouzení způsobilosti produktů (Komise na MZe)

Vydání rozhodnutí o schválení žadatele

Zveřejnění údajů o žadateli na internetových stránkách SZIF



Před zahájením dodávek produktů

Místo dodávání produktů

 základní školy včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného
stupně základních škol speciálních (OZDŠ i MDŠ),

 střední školy (MDŠ)

 smlouvy se školami (plakát „Školní projekt“), formulář Roční hlášení školy

Četnost dodávek produktů

 oznámí SZIF každému schválenému žadateli do 1. září (tzv. Oznámení o
minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku)

 minimální počet dodávek platí i pro měsíc září

Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka

 oznámí SZIF každému schválenému žadateli do 1. září

 platí pro měsíce září a říjen



Souhrnné hlášení schváleného žadatele

Souhrnné hlášení tvoří

 formulář Souhrnné hlášení schváleného žadatele – ke stažení na
internetových stránkách SZIF

 tabulka Přehled přihlášených škol v Excelu – zasílána všem schváleným
žadatelům e-mailem v druhé polovině srpna

 formuláře Ročních hlášení škol - ke stažení na internetových stránkách SZIF,
vyplňuje škola

 podklady doručí žadatel SZIF do 30. září

Kontrola Souhrnného hlášení zahrnuje

 kontrolu Ročních hlášení a údajů zde uvedených s údaji v tabulce Přehled
přihlášených škol

 kontrolu duplicity škol – škola může být přihlášena pouze u jednoho žadatele

 porovnání se školským rejstříkem – škola účastnící se školního projektu musí
být zapsána ve školském rejstříku



Roční limit na produkty na jednoho žáka

Roční limit na produkty na jednoho žáka

 oznámí SZIF každému žadateli zapojenému do projektu (podal Souhrnné
hlášení) do 31. října

 limit na žáka x počet žáků u daného žadatele = celkové množství finančních
prostředků na žadatele a školní rok, které nesmí být překročeno



Žádost o poskytnutí podpory na produkty

Podání žádosti

 za každý kalendářní měsíc školního roku (10 žádostí za rok)

 nejpozději do 3 měsíců od konce období, na které se vztahují (pozdější
podání = krácení podpory)

 na formuláři SZIF včetně požadovaných příloh



Žádost o poskytnutí podpory na produkty

Součásti podané žádosti

 formulář žádosti – ke stažení na stránkách SZIF

 tabulky Přehled škol a Soupis faktur – připravují se zvlášť pro každého žadatele, žadatel
je obdrží e-mailem na začátku listopadu, zpět na SZIF je vyplněné zasílá taktéž
v elektronické podobě (e-mail, DS)

 přehled měsíčních dodávek produktů – předkládán za každou školu, ve školách a u
žadatele zůstávající pro následující kontroly na místě dodací listy

 oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů – pouze v případě, že se
některá škola rozhodne ukončit odběr produktů v průběhu školního roku

 kopie rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a kopie
osvědčení o původu všech dodávaných produktů ekologického zemědělství – v případě, že
žadatel zahájil dodávky těchto produktů

Žadatel s distributorem doloží navíc

 výpis z bankovního účtu – prokazuje uhrazení faktur vystavených distributorem za dodané
produkty

 smlouvu o dodávání produktů do škol uzavřenou mezi ním a novým distributorem, který
začal produkty poprvé dodávat v příslušném měsíci



Žádost o poskytnutí podpory na produkty

Kontrola žádosti

 kompletnost a správnost podkladů

 kontrola podmínek vyplývajících z nařízení vlády

 minimální počet dodávek

 maximální počet porcí v dodávce

 maximální výše podpory na porci

 za celý školný rok (u červnové žádosti) též dodržení 25% podílu šťáv a
protlaků a 10% podílu produktů původem ze zemí mimo EU (OZDŠ)

Výplata podpory

 do 3 měsíců ode dne podání žádosti



Doprovodná vzdělávací opatření (DVO)

Roční limit na DVO na jednoho žáka

 oznámí SZIF každému schválenému žadateli do 1. září

 limit na žáka x počet žáků účastnících se DVO (max. počet žáků dle
Souhrnného hlášení) = celkové množství finančních prostředků na DVO na
žadatele a školní rok, které nesmí být překročeno

Plán DVO

 podklady k vyplnění plánu DVO zašle SZIF všem žadatelům zapojeným do
projektu začátkem října (e-mail obsahující formulář Plán DVO a tabulku
Přehled DVO v Excelu vč. informací, jak tabulku vyplnit)

 vypracovaný plán DVO doručí žadatel na SZIF do 31. října

 SZIF informuje žadatele do 31. prosince o způsobilosti navržených DVO



Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření (DVO)

Podání žádosti

 za období září-prosinec, leden-březen a duben-červen (max. 3 žádosti za rok)

 nejpozději do 3 měsíců od konce období, na které se vztahují (pozdější podání =
krácení podpory)

Součásti podané žádosti

 formulář žádosti – ke stažení na stránkách SZIF

 tabulky Přehled DVO a Soupis faktur

 připravují se zvlášť pro každého žadatele

 žadatel je obdrží e-mailem na začátku ledna

 zpět na SZIF je vyplněné zasílá rovněž v elektronické podobě (e-mail, DS)

 potvrzení školy o provedených DVO

 předkládá se za každou školu účastnící se DVO

 potvrzení zůstávají i ve školách a u žadatele pro následující kontroly na místě

 kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým nákladům

 kopie výpisu z bankovního účtu



Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření (DVO)

Kontrola žádosti

 kompletnost a správnost podkladů

 soulad s oznámením o způsobilosti DVO

 nepřekročení max. podpory připadající na tuto žádost = počet žáků
účastnících se DVO * limit na žáka

Výplata podpory

 do 3 měsíců ode dne podání žádosti



Ukončení dodávání produktů

na základě rozhodnutí žadatele

 oznámení schváleného žadatele o ukončení dodávání produktů

z moci úřední

 žadatel neplní/ hrubě porušuje podmínky schválení

 žadatel se po 2 školní roky od schválení aktivně nezapojí do provádění
projektu



Děkuji Vám za pozornost!


